
CONÈIXER EL NOSTRE MUNICIPI, SANTANYÍ.
 
1.La prehistòria                                                                                                          
1.1  
PERIODE PRETALAIÒTIC PERIÒDE TALAIÒTIC
Coves de Cala Santanyí 
Coves des Pontàs

Coves del Rei (Mondragó)
 Poblat de Son Danús  
Poblat  de Ses Talaies de can Jordi     

 

2. Els romans 2.1. Recordes quan van conquistar l’Illa? Al 123   Abans de Crist.

3. Època islàmica. 
 3.1.A quin poble santanyiner hi havia una mesquita? A S’Alqueria Blanca.
 3.2.Adeia Zona de Santanyí     Mandalmar Es Llombards  S’Almunia S’Almunia.

4. La conquesta catalana
 4.1-A quin any els catalans van conquerir Mallorca? 1.229                        
4.2 -Quin rei comandava les tropes?Jaume I, el Conqueridor
 4.3–  nomia Nuno Sanç  comte del Rosselló i Sardenya.
4.4–Número d’habitants de Santanyí al 1329? 570  habitants
4.5-En aquest any hi havia esclaus? Si Molts o pocs? Molts/pocs. Depèn. Hi havia 
un 4%

5. Els corsaris
5.1 Els corsaris eren mariners als quals un estat havia concedit una patent de cors.
(una  autorització). Aquest document els autoritzava a atacar els vaixells de països 
enemics i apoderar-se de la nau i de la seva càrrega 

5.2.El corsari es diferenciava del pirata en què no atacava qualsevol vaixell, com 
aquest últim, sinó únicament aquells que la seva patent autoritzava i mai els del 
mateix país.
5.3 Els corsaris eren només de països enemics? Sí
      -Hi havia pirates i corsaris mallorquins? Sí
*  -Al terme de Santanyí i, sobretot, a la seva costa entre els segles XIV i el XVII 
( entre els anys 1.300 i 1699) va ser atacada nombroses vegades per pirates i 
corsaris Per defensar-se, el terme de Santanyí i tota Mallorca, es van construir 
nombroses torres de  defensa i s’establiren per tota la costa guàrdies secretes. Les
torres i talaies es comunicaven amb foc i fum  quan es veien  arribar per la mar    
naus enemigues. Així alertaven la població i els homes armats  acudien a lluitar 
contra els pirates i corsaris per evitar la captura de bens, animals o segrest de 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Patent_de_cors
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pirateria_mar%C3%ADtima


persones. Per exemple al 1546 (s. XVI). Es van capturar el nombre de 36  
persones...

6. Segle  XIX (1.800-1899)
6.1-Durant aquest segle Santanyí era molt pobre o molt ric? Molt pobre.
 6.2-Què significa que una part de la població va haver d’emigrar de Santanyí?   
L'emigració humana és marxar, anar-se’n  del lloc d'origen, on han nascut a un 
altre  llocs o països. 

7. Segle XX
7.1.Escriu els anys que dura el segle vint  Des del 1900  fins al 1999
7.2.Durant la primera mitat d’aquest segle continua l’emigració de gent de Santanyí
cap a altres parts, cap a quins països americans varen emigrar? Argentina i Cuba.
 7.3.L’any 1918 ja va haver una epidèmia, que també va ser pandèmia. Sap de 
quina malaltia? Si de grip i ja varen morir molts de milers de persones.  
7.4.  Cada un respondrà segons si són de Mallorca o han vingut d’altres llocs o 
països.

8. Recorregut pel nucli urbà (Santanyí)
8.1. La plaça Major, l’església parroquial, el Roser , la rectoria o  rectorat,
l’Ajuntament, La Porta Murada i l’Abeurador.
8.2–Quin objecte té l’ajuntament a la seva façana (fachada)? Un rellotge.
8.3–Quin edifici té una escalinata per accedir? L’església parroquial o de Sant 
Andreu.      
8.4–Quin material principal s’utilitza per a  construir aquests edificis? Pedra

9. Altres nuclis.
9.1.
POBLACIONS DE COSTA POBLACIONS D’INTERIOR
Cala Llombards
Cala Santanyí
Son Moja
Cala Figuera
Es Cap des Moro
Portopetro
Cala d’Or

S’Alqueria Blanca
Calonge
Es Llombards
Santanyí

T’has  fitxat  que  manca  el  poble  on  està  l’ajuntament  que  és  Santanyí  i  seria
d’interior. 

10. Rodalies
Triar  un  d'aquests  apartats  i  fer  un  resum  de  les  coses  més  interessants  o
importants:



 Construccions  arqueològiques,  torres  de  defensa,  el  fortí  de  Cala  Llonga,  El
santuari de la Mare de Déu de la  Consolació, finques i Parc Natural de Mondragó

11. Fires i festes. 
LOCALITAT PATRÓ DATA DE LA FESTA

Ex. Santanyí Sant Andreu 30 de novembre
Es Llombards Immaculada Concepció 8 de desembre
Cala Figuera La Verge del Carme 16 de juliol
Cala d’Or Santa Maria del Mar 15 d’agost
Calonge Sant Miquel 29 de setembre

11.2. Quina relació té la nostra patrona amb l’escola? L’escola du el seu nom.

12. Personatges rellevants.
Blai Bonet.
12.1. A quin any va néixer? 1926            –On? Santanyí                 
12.2. –Quin any va morir? 1997  –On?  A Cala Figuera
12.3.- Quants d’anys va viure?  71 any ( 1997 -1926 = 71)
 12.4-Quina va ser la seva professió o treball? Escriptor poeta/periodista.
12.5 –Escriu el nom de dues de les seves obres:
 Quatre poemes de Setmana Santa, Entre el coral i l'espiga, Cant espiritual, Et 
nunc manet,‘ in' te, El Mar, Haceldama, Comèdia, Judes i la primavera, Tàpies, 
testimonis de la pintura espanyola, l'Evangeli segons un de tants, Míster Evasió, 
Els ulls, La Mirada, El Jove, Nova York, Si jo fos fuster i el teu et diguessis Maria, 
Pere Pau i Sonets, entre altres. 
12.6 -L’escola pública de Santanyí du el seu nom, per tant l’escola de Primària de 
Santanyí es diu Blai Bonet.

Ara juga un poc amb el mapa i canvia a carrerer, foto, mapa. Visita els diferents
pobles de Santanyí. També t’aconsell que entris en Google maps i facis una visita
virtual. T’agradarà!

L’estudi del municipi es complementa amb  una sortida  per a tota la família. La
podeu  fer  un  dissabte  o  un  diumenge  o  quan  vos  vagi  bé.  Recordau  que  és
OPTATIVA.


